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VOORWOORD 

Arjan Heijblom 
 
U leest het jaarverslag van OKK over 2017. In dit document doen wij verslag van alle 
gebeurtenissen, plannen en resultaten over 2017. 
 
2017 was het eerste jaar van ons nieuwe beleidsplan, genaamd: OKK, 101 jaar gezond!. Een 
plan dat ons naar en voorbij ons honderdjarig bestaan moet leiden. Want het 100jarig 
bestaan is een feest dat we uitgebreid willen gaan vieren, maar ook na dit eeuwfeest moet de 
vereniging sportief, financieel en organisatorisch gezond zijn.  
 
In 2017 hebben we op deze drie onderdelen stappen gezet. In dit jaarverslag leest u hier 
meer over. Hieronder een korte en zeker niet volledige opsomming.  
 
Sportief gezien hebben we stappen gezet door het programma ‘nijntje gym’ op basisschool 
de Driemaster te gaan aanbieden en door te starten met Bootcamp. Helaas werd niet alles 
wat we wilden bereikt, het ledental bleef schommelen rond de 1.000, waar we hadden 
gerekend op een groei naar 1.040 leden. Met in iedere groep één extra lid zouden we dit 
verschil meer dan goedmaken!  
 
Op financieel gebied heeft OKK goede stappen gezet, maar is verdere verbetering nog wel 
nodig. In 2017 hebben we een positief resultaat geboekt, dat voor een groot deel is weggezet 
voor het jubileum. Bijsturen is echter wel nodig, om het positieve resultaat ook in de volgende 
jaren vast te kunnen houden. Het positieve resultaat werd onder andere veroorzaakt door 
een eenmalige korting op de huur van ons gebouw en daarnaast vallen subsidies weg, nu en 
in de komende jaren. Verder bijsturen is daarom wel nodig, door goed op kosten te blijven 
letten, maar ook door de contributie te verhogen. Verder in dit jaarverslag leest u daar meer 
over. 
 
Organisatorisch heeft het bestuur ook stappen gezet. Al zijn dit vaak verbeteringen achter de 
schermen, het zijn voor het bestuur en de vereniging wel belangrijke stappen om te zorgen 
voor een goed werkende organisatie. Als bestuur zijn we in 2017 gestart met het herzien van 
alle bestuursbesluiten, om te zorgen dat we actuele en duidelijke afspraken met elkaar 
hebben over hoe we werken binnen de vereniging. Deze besluiten willen we de komende 
jaren verder up to date brengen en makkelijk vindbaar maken voor iedereen die ze nodig 
heeft. 
 
Samengevat: in 2017 hebben we goede stappen gezet om met OKK gezond 100 jaar en nog 
veel ouder te worden. Laten we hier ook in 2018 met elkaar mee verder gaan. U doet mee? 
 

*** 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 maart 2018 

  
  pag 
1. Opening 

 
 

2. Ingekomen stukken 
(Ingekomen stukken moeten ten minste één week voor de ALV bij het bestuur  
aanwezig zijn) 
 

 

3. Goedkeuring notulen 
- Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017 

 

 
4  
 

4.  Jaarverslagen 
- Secretariaat   Angela Hofman 
- Administratie   Johan van Dam 
- Communicatie & PR  Bart de Ruiter 
- Jubileumcommissie  Eelke Kraaijeveld 
- P&O en VVC   Marien Amersfoort 
- Nevenactiviteiten  Marian de Rover 
- Jeugdraad   Gemma van Dam 
- Sport    Richard van Noordenne 
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11 
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5. Financieel verslag 2017 
- Balans en Exploitatierekening 
- Verslag kascontrolecommissie 
- Verkiezing kascontrolecommissie 

 

 
19 

6. Contributieregeling 2018 
 

20  

7. Begroting 2018 
 

19  

8. Bestuursverkiezing 
- Aftredend/herkiesbaar voor de functie penningmeester: Johan van Dam 
- Aftredend en niet herkiesbaar voor de functie bestuurslid: Bart de Ruiter 
- Verkiesbaar voor de functie bestuurslid: Shaun Roubos 

 
Eventuele kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de 
Ledenvergadering bij het secretariaat aanmelden. 
 

 

10. Mededelingen Jubileumcommissie 
 

 

11. Rondvraag 
 

 

12. Sluiting 
 

 

De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op aangegeven bladzijden.  
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NOTULEN ALV 23-03-2017 

 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging OKK te Hardinxveld-
Giessendam gehouden op dinsdag 23 maart 2017 in de recreatieruimte. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om 20.04 uur.  
Berichten van verhindering: Geen berichten van verhindering. Jose van de Berg is later 
aanwezig.  
Er is een bijzonder welkom aan de ereleden Jannie van Dijk en Henny den Dikken. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2016 en BALV 2016 
ALV 29 maart 2016: Geen opmerkingen.   
Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist Ellen Worp. 

 
BALV 2016: Geen opmerkingen. 
Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist Ellen Worp. 
 
4. Jaarverslagen 2016 
Secretariaat: Henny vraagt of Ada Dekker-van Aken in 2016 is overleden. Zoekt Angela na 
en zo nodig correctie.  
Administratie: Geen opmerkingen. 
Communicatie en PR: Annet den Breejen: De clubkrant is nu vervangen voor een digitale 
nieuwsbrief, maar op de site staat nog oude info. Dit wordt aangepast. Ellen Worp krijgt nog 
steeds de nieuwsbrief niet. Wordt wederom naar gekeken. Piet den Dikken ontvangt ook de 
nieuwsbrief niet. 
Aartje den Breejen vraagt of het jaarverslag niet te laat ontvangen is. Ze heeft gezocht op de 
site 4 weken voor de ALV maar stond er volgens haar niet op. Arjan geeft aan dat het er wel 
op tijd op stond. Volgend jaar wordt duidelijker aangekondigd dat het gepubliceerd is.  
Jubileumcommissie: Geen opmerkingen. 
P&O VVC: Geen opmerkingen. 
Nevenactiviteiten: Geen opmerkingen. 
Jeugdraad: Geen opmerkingen. 
Sport: Geen opmerkingen.  
 
5. Financieel Verslag 2015 
Exploitatie vereniging: 
Opmerking van Arjan dat 2016 een financieel zwaar jaar was. Maatregelen zijn getroffen en 
gelukkig is daardoor toch een positief exploitatie saldo gerealiseerd. Ook het ledenaantal 
was wat achtergebleven. Er wordt aan gewerkt om in 2017 meer leden te realiseren.  
Exploitatie: Vraag Peter van Dam: er zit een verschil in de post uitgave huur aan SSO en bij 
inkomsten op de exploitatie van de stichting (die op tafel ligt) van  
€ 4.000,00. Dit zit hem in de BTW is het antwoord van Arjan. 
Balans: Geen vragen of opmerkingen. 
Opmerking van Arjan: reservering voor100-jarig jubileum. Nu al ruim € 18.000,00 
gereserveerd. We kunnen trots zijn op dat mooie bedrag tot nu toe.  
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Verslag kascontrolecommissie:  
Theo van Dam: Op 20 maart 2017 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Theo van 
Dam, Piet den Dikken en Wil van Iperen, de boeken gecontroleerd. Aangegeven wordt dat 
alles akkoord is bevonden, hij vraagt de ALV het bestuur te dechargeren. De ALV gaat 
hiermee akkoord. De commissieleden worden bedankt voor hun inzet.  
 
Verkiezing kascontrolecommissie:  
Piet den Dikken is aftredend en herkiesbaar, niemand stelt zich beschikbaar. Piet wil het 
weer voor 3 jaar doen. De ALV herkiest Piet den Dikken voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 

6. Vaststelling contributie 2017 
Er wordt een bescheiden contributieverhoging van 3% voorgesteld, behalve voor de selectie-
uren omdat bij deze groepen in 2016 al diverse veranderingen met financiële consequenties 
zijn doorgevoerd.   
Bij de stemming over de nieuwe contributieregeling zijn 50 stemmen voor. 
De ALV gaat dus akkoord met het contributievoorstel per 1 april 2017. 
 
7. Goedkeuring begroting 2017 
Opmerking van Arjan:  Er zit een groot verschil in inkomsten en uitgaven van de contributie. 
Het doel is het ledental weer te laten groeien. Daarom heeft het bestuur het gedurfd te 
begroten op 1040 leden voor 2017 en is daarop begroot.  
Aartje den Breejen: wat valt onder nieuwe producten? Niet de gewone gymlessen maar bijv. 
Sportimpuls lessen, verjaardagsfeestjes organiseren etc. Of als er echt een nieuw soort les 
komt. De verhuur valt daar niet onder als inkomsten. Het is een grote post wordt opgemerkt. 
Daar zit namelijk al in € 2700 dat zeker binnenkomt van de sportimpuls subsidie.  
Opmerking van Arjan: er komt een huurverhoging van SSO. Dit was nu even nodig om de 
financiering van de bank te krijgen voor de Stichting voor de verbouwing. Verwacht is dat het 
nu in deze stappen verhoogd zal gaan worden in de komende jaren.  
Aartje den Breejen: representatiekosten zijn hoog. Antwoord: 2016 was gewoon erg laag in 
de exploitatie. Toch wel weer € 3000 begroten om weer dingen van te kunnen doen.  
Ellen Worp: wat is huur diversen bij uitgaven? Dat is de huur van de Langewei. 
Ellen Worp: wedstrijden en demo’s. Waarom nu begroot nog maar € 1000? Dit komt door de 
Lockhorst uitvoering. Die hebben we in 2017 niet, dus niet meegenomen. 
Besloten is ook door het bestuur dat de inschrijfkosten en het wedstrijdpaspoort door de 
betreffende (selectie)leden zelf betaald moeten gaan worden in het kader van een 
bezuiniging.  
Aartje den Breejen vraagt of dit wordt geaccepteerd. Loopt dan best wel hoog op voor de 
ouders. Het is uitgelegd aan de ouders want er worden sowieso veel kosten gemaakt voor de 
selectiegroepen vanuit de vereniging. Hier is nu een streep getrokken. 
 
De ALV gaat verder akkoord met de begroting voor 2017 en ook deze wordt vastgesteld. 
 
8 Lidmaatschap rustende leden KNGU 
Het bestuur heeft vragen/opmerkingen gekregen over het rustend lidmaatschap. Een rustend 
lid van de vereniging is lid van de vereniging. Conform de statuten van de vereniging en die 
van de KNGU dienen deze leden ook ingeschreven te zijn bij de KNGU en dienen zij 
bondscontributie te betalen. Het bestuur heeft vragen ontvangen over het nut en de 
noodzaak van het lidmaatschap van de KNGU van rustende leden. Het bestuur stelt voor aan 
rustende leden te vragen of zij hun lidmaatschap zouden willen omzetten in een 
donateurschap. Donateurs zijn geen lid van de vereniging en hebben dientengevolge geen 
stemrecht. Donateurs hoeven geen bondscontributie te betalen. De huidige rustende leden 
krijgen ieder de keuze lid te blijven of donateur te worden. Tevens stelt het bestuur voor 
donateurs, evenals leden, te onderscheiden wanneer zij een bepaalde periode donateur van 
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de vereniging zijn geweest. Het bestuur stelt voor artikel 9.2 van het Huishoudelijk 
Reglement daarom als volgt te wijzigen:  

 

Artikel 9.2 Onderscheidingen 

1. Aan hen die 25, 40, 50, 60, 70, 75 jaar, of daarna iedere 5 jaar langer lid en/of 

donateur zijn of zijn geweest van de vereniging, zal een onderscheiding worden 

uitgereikt, zijnde een speld met vermelding van de duur van het lidmaatschap of 

duur van de ondersteuning. 

 
Riena Kamp vraagt of de donateur wel een vast bedrag blijft betalen aan OKK. Dat zal het 
geval zijn gelijk als een rustend lid. 

 
De ALV stemt hier mee in en het voorstel wordt vastgesteld door de ALV. 
 
9 Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Arjan Heijblom, voorzitter, en Marien Amersfoort, bestuurslid.  
Marjan de Rover heeft zich kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid bedeeld met de 
portefeuille Nevenactiviteiten.   
Het stembureau bestaat uit: Renate den Breejen en Gemma van Dam. 
Er zijn 38 stemgerechtigde leden, waarvan 6 gerechtigden voor jeugdleden. 
Arjan Heijblom: 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Marien Amersfoort: 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  
Marjan de Rover: 38 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
10 Mededelingen Jubileumcommissie 
Marien Amersfoort: We hebben nog 2 jaar voor de boeg. Het beoogde bedrag dat nodig is 
voor alle festiviteiten in het jubileumjaar is € 25.000,00. Er is nu ruim  
€ 18.000,00 beschikbaar dus we liggen goed op koers. 
Er zijn verschillende kernteams gevormd voor het organiseren van diverse activiteiten in het 
jubileumjaar. Op 9 juni is er een presentieavond van alle teams en wordt bekeken of alles 
financieel gedragen kan worden. 
Diverse activiteiten worden opgesomd die georganiseerd zullen gaan worden in 2019. 
Op 13 april is de eerstvolgende activiteit, namelijk bloemschikken. Verder komt een 
koningsmarkt, 23 september een sponsordiner in Kampanje en op 30 september aansluiten 
bij het feest Hardinxveld 60 jaar. Dit zijn allemaal geldwerf acties in 2017.  
Er zijn verder geen vragen aan de jub.com. 
 
11 Rondvraag 
Marja van Straten: Er staat een typefout in de notulen op pagina 6. KNGB moet zijn KNGU. 
Opmerkingen van Arjan vanuit bestuur: 
Het financieel verslag van de SSO ligt op de tafels ter inzage. Na de vergadering kunnen 
eventuele vragen worden gesteld aan de bestuursleden van de stichting. 
Verbouwing: elke hulp is welkom (klusdagen en financieel). Promotie voor de steentjesactie. 
Verzoek om te helpen op die wijze. 
Meerjarenbeleidsplan voor de vereniging vastgesteld 101 jaar gezond. Eenieder wordt 
uitgenodigd om dit via de website een keer in te zien. 
 
12 Onderscheidingen 
De onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap en de spelden van verdienste worden 
uitgereikt door de voorzitter Arjan Heijblom. 
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Onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap: 
50 jaar  Riena Kamp 
50 jaar  Theo van Dam 
40 jaar  Jeanette van Wijngaarden 
40 jaar  Annette den Breejen 
40 jaar  Jenny Hoekwater 
40 jaar  Jolanda Kraaijeveld 
40 jaar  Marleen de Zwart 
25 jaar  Angela Hofman  
25 jaar  Petra van den Heuvel 

 
Niet aanwezig: 
50 jaar  Jaap den Besten 
25 jaar  Lian Wit 
25 jaar  Annelies de Boon 
25 jaar  Co Prins 

 
Leden van verdiensten: 
Goud: Jenny Hoekwater - 25 jaar hoofdleiding 
Brons: Marien Amersfoort - 17 jaar hulpleiding, 7 jr jeugdraad, 6 jr bestuur, jub.com 
Brons: José van den Berg - 10 jaar hoofdleiding   
 
13 Sluiting 
De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 

*** 
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SECRETARIAAT 

Angela Hofman 
 
Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 990 leden. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan 
vorig jaar. Op 31 december 2016 was de stand namelijk 998 leden.   
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de ALV op 23 maart 2017 zijn voorzitter Arjan Heijblom en bestuurslid Marien 
Amersfoort opnieuw herkozen in hun functie. Marian de Rover is door de ALV gekozen als 
nieuw bestuurslid. Het bestuur met de toebedeelde portefeuilles ziet er thans als volgt uit: 
 
Arjan Heijblom  voorzitter  algemene zaken 
Johan van Dam  penningmeester administratie 
Angela Hofman  secretaris  secretariaat en archief 
Marien Amersfoort   bestuurslid  vrijwilligers en P&O 
Richard van Noordenne bestuurslid  sport 
Bart de Ruiter   bestuurslid  PR en communicatie 
Marjan de Rover  bestuurslid  nevenactiviteiten 
  
Het bestuur heeft in het jaar 2017 tien keer vergaderd, het dagelijks bestuur is ook regelmatig 
bij elkaar geweest. De belangrijkste agendapunten waren: 
- Algemene Ledenvergadering, financieel beleid 
- Stichting Sportaccommodaties OKK en de verbouwing 
- 100-jarig jubileum 
- Lesrooster, nieuwe producten, lesgevers 
-  Promotie lesaanbod, groei ledental  
- Beleidsdag, jaarplan 2017 
-  Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
-  MAG initiatieven 
- Beëindiging huurcontract drukmachine 
- KNGU lidmaatschap rustende leden 
 
Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, huwelijken en jubilea. Ook kregen alle 
jeugdleden op hun verjaardag een felicitatiekaart van de vereniging.  
 
Agenda 2017  

10-01-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

14-01-17 Vrijwilligersborrel personeel en vrijwilligers 

14-01-17  Turnen heren verplichte oefenstof 4e t/m 
8e divisie Alblasserdam 

afdeling turnen 

16-01-17  Bestuursvergadering bestuur 

28-01-17 Turnen heren keuze oefenstof 1e t/m 7e 
divisie Alphen a/d Rijn 

afdeling turnen 

28-01-17 District kampioenschap turnen dames – 
Hellevoetsluis 

afdeling turnen 

14-02-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

18-02-17 Dance2demo Bodegraven afdeling dans 

21-02-17 Bestuursvergadering bestuur 

02-03-17 Levend ganzenbord jeugdraad 



 
 
JAARVERSLAG 2017 

  PAGINA 9 
 
 
 
 

11-03-17 NL-doet Klusdag bouwcommissie 

14-03-17 Bestuursvergadering bestuur 

14-03-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

23-03-17 Algemene Ledenvergadering bestuur 

25-03-17 Dance2demo Zoetermeer afdeling dans 

6+7-4-17 Kinderkleding en speelgoedbeurs nevenactiviteiten 

08-04-17 Dance2demo Nieuwegein afdeling dans 

11-04-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

18-04-17 Bestuursvergadering bestuur 

27-04-17  OKK Koningsdag  jubileum com. 

06-05-17 KNGU wedstrijd turnen dames - 
Amsterdam 

afdeling turnen 

09-05-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

13-05-17 District finale Turnen Dames - 
Amsterdam 

afdeling turnen 

16-05-17 Bestuursvergadering bestuur 

20-05-17  Beweegdiploma afdeling peuters / 
kleuters 

05-06-17 Haagse Bosan Cup afdeling turnen 

09-06-17 Bijeenkomst kernteams 
jubileumcommissie 

jubileum com. 

10-06-17 Clubkampioenschappen selectiegroepen afdeling turnen 

13-06-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

16-06-17 Clubkampioenschappen recreatie 
jongens 

afdeling turnen 

17-06-17 Clubkampioenschappen recreatie 
meisjes en springploeg 

afdeling turnen 

17-06-17 District finale instap 4e divisie afdeling turnen 

17-06-17 Optreden jazz groep 3-4 en groep 5-6 
tijdens braderie 

afdeling dans 

20-06-17 Bestuursvergadering bestuur 

22-08-17 Bestuursvergadering bestuur 

12-09-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

19-09-17 Bestuursvergadering bestuur 

23-09-17 Centenario jubileum com. 

03-10-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

05-10-17 Dag van de ouderen afd. blij(f)fit 

6+7-11-17 Fotoshoot Hoogvlietplaatjesactie nevenactiviteiten 

5+6-10-17 Kinderkleding en speelgoedbeurs nevenactiviteiten 

17-10-17 Workshop bloemschikken jubileum com. 

18-10-17 Trampolinehal jeugdraad 

19-10-17 Kinderbingo Jeugdraad 

24-10-17 Bestuursvergadering bestuur 

01-11-17 Fotoshoot Hoogvlietplaatjesactie nevenactiviteiten 

10-11-17 Oliebollenverkoop nevenactiviteiten 

14-11-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 
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18-11-17 Beleidsmiddag bestuur 

18-11-17 Freerun clubkampioenschappen afd. turnen 

25-11-17 Optreden dansgroepen sinterklaasintocht afd. dans 

25-11-17 Sinterklaasmiddag jeugdraad 

12-12-17 Klaverjassen nevenactiviteiten 

14-12-17 Workshop bloemschikken jubileum com. 

19-12-17 Bestuursvergadering bestuur  

 
Op verschillende data in het jaar vergaderingen van diverse commissies. 
 

*** 
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ADMINISTRATIE 

Johan van Dam 
 
Een positief resultaat, sparen voor het jubileum en een bouw die op koers ligt. We doen het 
goed, zou je zo zeggen. Dat is zo, ook het ledental is stabiel (ca. 1000), maar eigenlijk 
zouden we dat toch iets hoger moeten hebben voor een wat meer zorgeloze toekomst. 
Hieronder een korte uitleg waarom dit zo is. 
 
We hebben i.v.m. de bouwoverlast in 2017 1 maand huur niet aan de stichting hoeven 
betalen. Dat moeten we voor 2018 wel weer doen (€ 5.500). We hadden nog een laatste 
afrekening van sportimpuls in 2017 (€ 2.600) en we gaan dit jaar voor de laatste keer 
subsidie krijgen van de gemeente (€ 4.700). Tel maar op.  
 
We zijn wel bezig om via sportief ondernemerschap, het geven van opleidingen en 
samenwerking met scholen en zorginstellingen daar wat aan te doen, maar dat compenseert 
het bovenstaand niet. 
 
Verder bezuinigen gaat bijna niet, dus moet de contributie weer wat omhoog, 6% ongeveer.  
 
Omdat de bondscontributie nu per kwartaal wordt geïnd, hebben we besloten om deze in de 
contributie te gaan verrekenen. Dat geeft een overzichtelijker maandbedrag. Daardoor lijkt de 
contributieverhoging best fors, maar er zit dus een deel in dat U anders apart betaalde. De 
absolute verhoging komt ongeveer op € 0,60 tot € 0,80 per maand. Ik verwijs U graag naar 
het contributievoorstel verderop in het verslag.  
 
Als penningmeester dank ik degenen die dit jaar weer met veel inzet hebben bijgedragen aan 
de administratieve zaken. Dat waren in 2017 Kraaijeveld BA uit Sliedrecht, Sjanie Overduin, 
Luna Salamone en Ans van Wijngaarden voor de felicitatiedienst en Andrea de Jager voor de 
ledenadministratie. 
 

*** 
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COMMUNICATIE & PR 

Bart de Ruiter 
 
Het jaar 2017 was opnieuw een jaar vol ontwikkelingen binnen de bestuursportefeuille 
Communicatie & PR. Dit is al weer het derde jaar dat deze bestuursfunctie bestaat en 
afgelopen jaar hebben alle leden en betrokkenen dit actief meebeleefd door het maandelijks 
ontvangen van de nieuwsbrief en het actieve delen van informatie en acties via sociale media 
zoals Facebook en YouTube.  
 
In het jaar 2017 is er op het gebied van Communicatie en Public Relations veel in de praktijk 
gebracht wat in de voorgaande twee jaren is opgezet. Zo lopen er nu digitale 
communicatiekanalen vanuit het bestuur, een speciale nieuwsbrief van de 
jubileumcommissie en regelmatig een update van de bouwcommissie. Daarnaast behalen de 
Facebook- en YouTube berichten bijna het dubbele aantal views ten opzichte van 2016. 
 
Op het gebied van Public Relations is er een aantal zaken gestart in het afgelopen jaar. Met 
een enthousiaste groep personen is samengezeten om te kijken naar een vernieuwde 
sponsorcommissie, voor zowel de vereniging als de jubileumcommissie. Daarnaast ben ik 
druk bezig geweest met een uniek productenboek waarmee OKK bedrijven kan benaderen 
met pasklare sponsormogelijkheden, zowel financieel als materieel. In de komende jaren zal 
dit boek verder ontwikkeld worden en kunnen er uiteindelijk daadwerkelijk nieuwe partners 
aangetrokken worden. Dit is met het vooruitzicht van het jubileum in 2019 een zeer belangrijk 
aspect.  
 
Vanuit dit verslag wil ik daarnaast iedereen bedanken voor de goede samenwerking van de 
afgelopen jaren. Na een periode van drie jaar zit mijn eerste bestuursperiode er op en ik heb 
besloten deze niet te verlengen. Door mijn nieuwe studie en een nog steeds groeiende 
turncarrière heb ik helaas moeten besluiten dat het beter is voor zowel de club als mijzelf om 
iemand anders de kans te geven om deze bestuursportefeuille voort te zetten. Ik kon het 
laatste jaar mijzelf niet meer 100% inzetten en dat was voor mij wel een belangrijk 
uitgangspunt om deze functie binnen zo’n grote club te kunnen blijven vervullen. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat mijn opvolger met nieuwe invloeden de vereniging zeker verder gaat 
helpen met de projecten die al gestart zijn en met nieuwe ideeën de club sterker maken.  
 
Een goede communicatie zorgt voor duidelijkheid en binding. Ik wil alle betrokkenen bij OKK 
in het jaar 2017 bedanken en hoop, nee, ik ga er vanuit dat 2018 een jaar wordt met een 
goede opvolger, nieuwe uitdagingen en mooie momenten die OKK zo speciaal maakt. 
Nogmaals bedankt! 
 
 

*** 
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JUBILEUMCOMMISSIE 

Eelke Kraaijeveld 
 
Het afgelopen jaar heeft de Jubileumcommissie met zes man sterk weer het nodige werk 
verzet. Met Ivo van Wijngaarden hebben we er een enthousiast lid bij. De kernteams voor de 
jubileumactiviteiten Sportsymposium (eerder nog meerdaags sportevenement), Historie, 
Feest voor de leden, NK Groepsspringen en Jubileumvoorstellingen zijn op volle sterkte 
gebracht en de plannen zijn verder uitgedacht en uitgewerkt. Dit werd tijdens een gezellige 
avond in juni aan elkaar gepresenteerd en er werd meegedacht om de activiteiten nog beter 
te maken.  
 
Ook op het gebied van sponsoring zijn stappen gezet, zo werd er in samenwerking met het 
bestuur een sponsormap opgeleverd en is inzichtelijk gemaakt waar kansrijke subsidies of 
donaties vandaan kunnen komen. Het eerste sponsorgesprek met de Rabobank is in ieder 
geval succesvol geweest en heeft een bijdrage opgeleverd van €2500 ten gunste van het 
Sportsymposium.  
 
Tot slot heeft de Jubileumcommissie ook weer de handen uit de mouwen gestoken bij andere 
activiteiten en geldwervingsacties. Zo heeft ‘Heel OKK Verkleedt’ tijdens Koningsdag, de 
Sint-en-Piet verhuur, de Oliebollenactie en de nieuwjaars sportinstuif weer het nodige in het 
laatje gebracht. Ook streed Jurre Kraaijeveld, na Jenny Hoekwater het jaar ervoor, dit jaar 
mee als AD Clubheld in het kloppende hart van de KNVB. En ik zou in het bijzonder stil willen 
staan bij de Dinnershow Centenario in Kampanje. Hier hebben we ons nek bij uitgestoken 
door het net weer even wat anders te doen. We hebben alles uit de kast getrokken met een 
echte kunstveiling, geweldig entertainment en met Fred Delfgauw als hoogwaardig 
kleinkunstenaar.  
 
Door dit alles zijn we inmiddels ruim door de financiële doelstelling van 25.000 euro gegaan, 
hetgeen het mogelijk maakt om de in 2015 gepresenteerde basisvariant aan 
jubileumactiviteiten te kunnen realiseren. We zijn hiermee extra gemotiveerd om onze 
gepresenteerde droom te gaan realiseren met een financieel plaatje van 50.000 euro. Hier 
zijn we goed mee op weg. Veel zal afhangen of we erin slagen om - naast de aankomende 
Koningsdag en andere mooie activiteiten - op het gebied van sponsoring, subsidies en 
donaties nog het nodige bijeen weten te brengen. We merken wel dat het steeds meer begint 
te leven, dat het steeds concreter wordt en ook een steeds wervende verhaal wordt. Het 
jubileum komt na jaren voorbereiden, sparen en geldwerven nu dan eindelijk in zicht. Met de 
kick-off op 5 oktober 2018 luiden we met het Sportsymposium het jubileumjaar dan eindelijk 
in. Laten we er met elkaar een onvergetelijk eeuwfeest van maken, laten we dromen 
werkelijkheid laten worden!  
 
 

*** 
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VVC & P&O 

Marien Amersfoort 
 
Afgelopen jaar zijn er zo’n 140 vrijwilligers geweest die zich voor OKK hebben ingezet, 
waarvoor onze dank. Zonder vrijwilligers, van jong tot oud, zal OKK niet kunnen bestaan. We 
hebben leiding die de lessen verzorgen, de hulpleiding die de leiding hierbij ondersteunt. 
Daarnaast verschillende commissies die voor vele leden activiteiten organiseren. Dit om 
mensen te amuseren, vrijwilligers te activeren en geld te genereren. Daarnaast zijn wij druk 
bezig met de verbouwing. Hier hebben al vele vrijwilligershanden aan bijgedragen. 
Brent, Jeanine, Marten, Tirzah, Williene  en Youri hebben op 20 mei hun diploma assistent 
gymnastiek leiding behaald. OKK is trots op deze zes gecertificeerde hulpleiding, nogmaals 
gefeliciteerd. 
Na de zomer zijn we als bestuur aan de slag gegaan met het jaarplan voor 2018. We hebben 
per portefeuille enkele doelen gesteld die we eind dit jaar willen hebben afgerond. 
Begin 2018 hebben we tijdens de nieuwjaarsborrel de vrijwilligerspluim weer uitgereikt. Uit de 
handen van de winnaar van vorig jaar, Riena Kamp heeft Johan van Dam de pluim in 
ontvangst genomen. 
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of andere manier voor OKK hebben 
ingezet in 2017 bedanken. En hoop, dat deze vrijwilligers zich het komend jaar ook weer 
beschikbaar willen stellen, zeker met in het vooruitzicht ons eeuwfeest, deze zal in oktober 
2018 starten. 
 
 

*** 
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NEVENACTIVITEITEN 

Marian de Rover 
 
Grote clubactie 

Ook dit jaar hebben de leden weer meegeholpen om de Grote Clubactie tot een succes te 
maken. Van de loten die verkocht werden is 80 % van de opbrengst voor de OKK. Dus een 
actie van weinig moeite voor een flinke opbrengst! De opbrengst is dit jaar ruim €1300,00.  
 
Hoogvliet plaatjesactie 
Vanwege het 50 jarig jubileum van de Hoogvliet supermarkten zal er in het voorjaar 2018 een 
plaatjesactie zijn waarbij je in de supermarkt in Boven-Hardinxveld kan sparen voor plaatjes 
van onze OKK leden. De voorbereidingen zijn in volle gang; in oktober zijn bijna alle 
jeugdleden op de foto gegaan, alle namen zijn bij de groepen uitgezocht en nu is het 
afwachten op het uiteindelijke boek.  
Leuk detail: iedereen die op de foto is gegaan krijgt een gepersonaliseerd boek van de 
Hoogvliet, dat betekent dat zijn of haar eigen foto op de kaft zal prijken. In maart/ april zal de 
spaaractie starten, en ook dit levert tegelijk een leuk bedrag voor de spaarpot van de OKK 
op. 
 
Oliebollenactie 
Dankzij de inzet van vele trouwe en ook nieuwe vrijwilligers heeft er eind oktober ook weer 
een oliebollenactie plaatsgevonden. Op het vertrouwde adres van familie Den Dikken aan de 
Binnendams is weer een hele dag geploeterd om deze actie tot een succes te maken.  
In de middag en avond hebben veel leden weer hun best gedaan om de oliebollen aan de 
deuren van Hardinxveld te slijten, wat het prachtige resultaat heeft opgeleverd van ruim 
€2000,00. 
 
Kleding- en speelgoedbeurs + merchandise  

In het voor- en najaar heeft Riena Kamp met vele vrijwilligers de kleding- en speelgoedbeurs 
weer georganiseerd. Vrijwilligers hebben de schone, goed draagbare kleding en het 
speelgoed ingenomen en verkocht. Van de verkoopprijs is 50% voor de verkoper en 50% 
voor OKK. Dit jaar leverde deze twee beurzen bij elkaar bijna € 1400,00 op voor onze 
vereniging. Sinds 2014 is er een start gemaakt met merchandise van OKK. Er zijn 
momenteel verschillende artikelen te koop, deze zijn te zien in de prijzenkasten in het OKK-
gebouw en op de website van OKK. 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar op wat voor manier ook heeft ingezet: via deze weg heel 
hartelijk dank voor jullie inzet, en hopelijk mogen we ook komend jaar weer een beroep op 
jullie doen! 
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JEUGDRAAD 

Anniek de Waard 
 
Afgelopen jaar hebben de jeugdraadleden weer hun best gedaan 
om leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren. Dankzij de 
hulp van verschillende vrijwilligers konden deze activiteiten 
plaatsvinden. We willen daarom alle vrijwilligers bedanken die dit 
jaar de Jeugdraad geholpen hebben. 
 
Dit jaar hebben Tirzah Stam en Niek Folkerts besloten om de 
jeugdraad te verlaten. Daarnaast mochten we twee nieuwe leden verwelkomen, namelijk 
Marten Slob en Nienke Stam.  
 
De bingo was weer een succes. Er waren 20 kinderen die fanatiek luisterde naar het 
spannende bingoverhaal. Ook waren er weer verschillende prijzen te winnen! 
 
Samen met een grote groep zijn we naar de bowlingbaan in Gorinchem geweest. Er is een 
uur lang gebowld. De felbegeerde bowlingcup is gewonnen door: Guido Goedhart. 
 
Samen met een grote groep springers zijn we dit jaar naar een grote trampolinehal geweest: 
Jumpsquare in Nieuwegein. Hier waren enorm veel trampolines. Er is een uur lang fanatiek 
gesprongen. Dit was zeker een geslaagde avond.  
 
Levend ganzenborden vond plaats door het hele OKK gebouw. Overal waren leuke spelletjes 
klaargezet zoals snoephappen, zaklopen en verschillende andere spellen. Het doel was om 
zoveel mogelijk punten te halen. De kinderen deden fanatiek mee en er was een gezellige 
sfeer. 
  
De sportnacht trok dit jaar veel nachtelijke avonturiers. Er zijn veel verschillende sporten en 
spelletjes tot in de nacht gespeeld. Ook bleef er een fanatieke groep logeren in het OKK 
gebouw. ‘s Nachts zijn er nog leuke spellen gedaan. De sportnacht was weer een zeer 
geslaagde activiteit.    
 
Ook dit jaar was er in de zomervakantie weer het Zomerkamp georganiseerd door de KNGU. 
Het thema was ‘Zomerkamp Onderzoekt’ en het waren 7 top weken.  
We hopen dat er ook dit jaar veel kinderen meegaan vanuit OKK om er weer een gezellige 
week van te maken. Komend jaar is het thema: Altijd feest!  
 
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer langs bij OKK. Met ruim 100 kinderen was het een 
geslaagd feest. De pieten deden een gave act op de trapeze en alle kinderen voerde samen 
met de pieten een mooie dans uit voor sinterklaas. Aan het einde kregen de kinderen nog 
cadeautjes van de pieten.  
  
Namens de Jeugdraad bedanken we iedereen die heeft meegeholpen met de activiteiten. 
We willen er in 2018 weer een superleuk jaar van maken met spetterende activiteiten!  
  
Sportieve groeten,  
Gemma van Dam Thijs van Herwaarden Anniek de Waard  
Mirjam de Ruiter Marten Slob   Nienke Stam    
Sanne Krijgsman Rens de Ruiter  
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SPORT 

Richard van Noordenne en Jenny Hoekwater 
 
Actief bewegen 
In 2017 stonden er veel verschillende  groepen op het rooster waar in de les actief tot zeer 
actief kan worden bewogen. Trimgroepen, combi- aerobics lessen, aerobicslessen, salsa 
aerobics, stepslessen, BBB –uren en yogalessen gegeven door  Erik van Noordenne, 
Jeanette den Dikken, Thalita Vermeulen, Marianne van der Vlies, Mirjam de Ruiter, Saskia 
de Rover en Jenny Hoekwater.  
Wanneer een leiding uitviel vanwege zwangerschap  of privé omstandigheden werd dit 
onderling opgevangen zodat alle lessen door konden gaan. Eind november werd een nieuwe 
les o.l.v. Cornell Roverts gestart, nl. Bootcamp. OKK gaat op maandagavond naar buiten. 
 
Blij(f)fit 
In 2017 is er veel hetzelfde gebleven wat betreft de uren op het rooster en de lesgevers van 
deze uren. Elke week bewegen er vooral veel dames en een enkele heer met veel plezier 
een uurtje. Bij de meeste blij(f)fit groepen wordt na het uur bewegen ook nog een kopje koffie 
genuttigd omdat het sociale aspect een belangrijk onderdeel is. Uit steeds meer 
onderzoeken blijkt duidelijk dat bewegen je langer lichamelijk en geestelijk gezond houdt dus 
hopelijk vinden meer mensen hun weg naar de gezellige groepen. De lesgevers die de 
lessen verzorgd hebben in de zaal van OKK zijn Janny van Dijk, Jose van den Berg en Jenny 
Hoekwater. In de Lange Wei  worden de beweeglessen gegeven door Marja van Straten en 
Jenny Hoekwater met assistentie van Jannie de Waard, Anniek de Waard  en Loes 
IJzerman. Na de zomervakantie is Loes gestopt, Marjan Hoftijzer is de nieuwe assistent. 
Janny van Dijk stopte na 60 jaar met haar lesgeef carrière. Er was een groots afscheidsfeest 
op 8 juli. 
 
Dans  
In 2017 heeft elke groep opgetreden tijdens verschillende gelegenheden. 
Tijdens dance2demo’s, koningsdag, een modeshow, braderie, sponsordiner, Sint intocht en 
in een verzorgingstehuis. 
Het leidingteam bestaat uit nieuwe hoofdleiding Fabienne Kleijn, Romy den Deugd, Marije 
Miljoen en Denise Stok. Samen met Kelly Wervenbos, Tamara Mus en Jenny Hoekwater 
hebben zij het jaar afgesloten. Na de zomervakantie stopte Jolynda Versteeg en Mariëlla van 
Straten met lesgeven, ook Denise bedankte voor de lesgeeftaak. 
Dankzij Carola van Oord, Yvonne de Ruiter, Nova Maureer,  Esther van  der Zee als 
assistenten zijn de lessen door kunnen gaan. 
Op de website en Facebook van OKK zijn foto’s en verslagen te zien. 
 
Peuters en kleuters  
In 2017 stonden op het rooster de lessen Peuters in beweging, ouder/kindgym en kleuters 
groep 0, 1 en 2.  Een hoogtepunt was het behalen van het nijntje beweegdiploma 1 en 2   
door ruim 25 kleuters en peuters op 20 mei in sporthal Het Dok. 
Van de speciale uitstapjes en vieringen zijn verslagen te lezen geweest op de website en 
Facebook pagina van OKK.  
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 2017 gegeven door: 
Henny den Dikken, Marja van Straten, Jolanda van Noordenne  met hulpleiding Henriette 
Oussoren, Caroliena Loeve, Sjanie Korevaar, Kitty Breedveld, Roos van Straten, Jantine de 
Ruijter en Lotte de Bruin.   
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Turnen 
Na enorm veel uren zoeken naar leiding voor de selectiedames was de situatie na de 
zomervakantie  gelukkig stabiel. Seline Verbaan en Gemma van Dam zijn samen de 
hoofdtrainsters geworden. 
De jongens selectie heeft het hele jaar o.l.v. Erik, Jurre en Cornell getraind. Tijdens de Open 
Zuid-Hollandse kampioenschappen in Den Haag werden er geen podiumplaatsen gehaald 
maar wel wedstrijdervaring opgedaan. 
 
Op 20 mei  haalden 6 assistenten hun niveau 2 diploma. 
De wedstrijden van de selectie dames leverden een medaille op voor Mirjam de Ruiter 
De recreatiegroepen en de springploegen hebben veel leden en zij lieten tijdens de 
clubkampioenschappen in eigen huis op 16 en 17 juni hun oefeningen zien. 
De free run groepen hadden hun clubkampioenschap op 18 november. 
 
De lesuren werden gegeven door hoofdtrainers Jolanda van Noordenne, Erik van 
Noordenne, Cora Putters, Marja  van Straten, Jurre Kraaijeveld, Cornell  Roverts, Jorin Post,  
Seline Verbaan, Gemma van Dam, Thijs Kortleve en Richard van Noordenne.  
De hulpleidingen:  Kirsten, Savita,  Rens, Bart, Anouk, Daphne, Maarten, Jorin, Williene, 
Lotte, Gemma, Jesse, Jessica,  Jeanine, Youri, Niek,  Sanne, Roos, Sophia, Thirsa, Marien, 
Thijs, Werner, Sander, Guido, Marten, Brent, Nomie. 
 

*** 
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